Αθήνα, 20 Μαΐου 2015
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 26ου Δ.Σ. 19-5-2015
Την Τρίτη 19-5-2015 συνεδρίασε το ΔΣ της ΠΕΚΑΠ προκειμένου να συζητηθούν τρέχοντα
ζητήματα που άπτονται της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Παρόντες μέσω τηλεδιάσκεψης στο ΔΣ ήταν οι: Σ. Κωτσάκης, Ν. Σκίκος, Σ. Γαβριήλ, Δ. Γιάτας,
Σ. Παπαλέξης, Ε. Τερπένη, Φ. Τσιαβαλιά, Κ. Μάλαμας και Δ. Ψαρρή. Κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης συζητήθηκαν τα κάτωθι, σύμφωνα με την Ημερήσια Διάταξη.
1. Με την έναρξη ο Ν. Σκίκος πρότεινε η ανασυγκρότηση του ΔΣ να πραγματοποιηθεί στο τέλος
της συνεδρίασης αφού πρώτα συζητηθούν τα επείγοντα θέματα που είχαν προκύψει μετά τη
ψήφιση του Νομοσχεδίου για την Παιδεία.
2. Για τη Μοριοδότηση ΤΠΕ επιπέδου Ι αποφασίστηκε, ενόψει των επιλογών των Διευθυντών
Σχολικών Μονάδων, η διερεύνηση

μέσω δικηγόρου των νομικών δυνατοτήτων και να

ζητηθούν τα στοιχεία όσων συναδέλφων επιθυμούν να συμμετάσχουν ως ενάγοντες,
3. Σχετικά με την κατανομή των Τμημάτων σύμφωνα με το νέο εξεταστικό σύστημα
αποφασίστηκε η δημοσίευση της πρότασης του Δεκεμβρίου επικαιροποιημένη στα νέα
δεδομένα.
4. Ως μοχλός πίεσης προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, αποφασίστηκε η
αποστολή

σύντομου υπομνήματος προς τους 2 Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης

Κλάδου ΠΕ19/20.
5. Σχετικά με το Τμήμα Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ και τη δημοσιοποίηση των μελών, μόλις ξεκίνησε
η συζήτηση του θέματος συνδέθηκε στην τηλεδιάσκεψη το μέλος της ΠΕΚΑΠ Μ. Μόρμορης.
Ο Μ. Μόρμορης δήλωσε ότι είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και συμμετείχε στις συνεδριάσεις του
Τμήματος Παιδείας χωρίς δικαίωμα ψήφου. Στη δίωρη συζήτηση που ακολούθησε ενημέρωσε
τα μέλη του ΔΣ, μεταξύ άλλων, ότι του ζητήθηκε τον Δεκέμβρη του 2014 από το Τμήμα
Παιδείας πρόταση που αφορούσε την Πληροφορική στη Γ τάξη ΓΕΛ, προκειμένου να
αναμορφωθεί το εξεταστικό σύστημα. Κατέθεσε την πρόταση μαζί με άλλους συναδέλφους,

που είναι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ τον Φεβρουάριο του 2015 και ανέφερε ότι δεν περιείχε μάθημα
Γενικής Παιδείας. Τέλος πρόσθεσε ότι η ΠΕΚΑΠ δε μπορεί να ζητήσει τα ονόματα του
Τμήματος Παιδείας διότι υπάρχουν νομικά κωλύματα.
Λόγω του προχωρημένου της ώρας, αποφασίστηκε τα υπόλοιπα θέματα να συζητηθούν την
Τρίτη 26 Μαΐου και ώρα 21.00, μέσω τηλεδιάσκεψης.
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